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ТЭС ТА ЛО ГІЯ — СУР' ЁЗ НАЯ НА ВУ КА
— Ха чу ад ра зу рас ста віць кроп кі над «і»: усе 

раз мо вы аб тым, што змест на шых тэс таў вы хо-
дзіць за рам кі школь най пра гра мы, не ад па вя да-
юць рэ ча іс нас ці. Яшчэ ні хто не змог гэ та да ка-
заць... Прос та ў тым вы пад ку, ка лі спро ба па ступ-
лен ня ма ла до га ча ла ве ка аказ ва ец ца ня ўда лай, 
вель мі зруч на аб ві на ва ціць тэс ты ў праз мер най 
скла да нас ці ці не ка рэкт нас ці. Мяр кую, што асоб-
ным рэ пе ты та рам, школь ным на стаў ні кам і на ват 

не ка то рым баць кам вы гад на пад трым лі ваць гэ-
тыя мі фы: рэ пе ты та ры і на стаў ні кі, чыя пра фе-
сій ная год насць па цяр пе ла, апраўд ва юць та кім 
чы нам ся бе, а баць кі — ніз кую кан ку рэн та здоль-
насць сва іх дзя цей, — пад крэс лі вае ды рэк тар 
РІКВ Мі ка лай ФЯСЬ КОЎ. — У нас мно гія лі чаць, 
што яны ве да юць, як мож на зра біць пра цэ ду ру 
тэс ці ра ван ня больш дас ка на лай, не ка то рыя па-
тра бу юць уня сен ня кар ды наль ных змя нен няў або 
ў тэх на ло гію, або ў ар га ні за цыю цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня, або ў змест тэс таў. Але час цей за 

ўсё іх пра па но вы вель мі да лё-
кія ад ра зу мен ня гэ та га пы тан-
ня, бо тэс та ло гія — сур' ёз ная 
на ву ка.

Па між пра гра май ус туп ных 
іс пы таў і тэс там зна хо дзіц ца 
спе цы фі ка цыя, якая фар мі руе, 
так бы мо віць, кас цяк бу ду ча-
га тэс та. У спе цы фі ка цыі, якая 
рас пра цоў ва ец ца для кож най 
дыс цып лі ны, пад ра бяз на пра-
пі са на ўся струк ту ра бу ду ча-
га тэс та: коль касць за дан няў 
у част ках А і В, коль кі пра ду-
гле джа на за дан няў на кож ны 
раз дзел ву чэб най пра гра мы, 
пе ра лі ча ны ўсе ву чэб ныя эле-
мен ты, што бу дуць кант ра ля-
вац ца. Спе цы фі ка цыю ў сва-
бод ным до сту пе мож на знай сці 
на сай це РІКВ.

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «ЧЗ».)

САК РЭТЫ 
З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

За ку лі са мі ЦТЗа ку лі са мі ЦТ

У чы іх ру ках зна хо дзяц ца 
лё сы абі ту ры ен таў?

«Ва шы ма шы ны аца ні лі маё дзі ця ня пра віль на!», «Ча му та кі ніз кі вы нік? На пэў на, ад быў-
ся ней кі тэх ніч ны збой?», «За дан ні на цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні вы хо дзяць за рам кі 
школь най пра гра мы! Яны не ка рэкт ныя. Ім бра куе твор час ці!» Якія толь кі аб ві на ва чан ні 
ні гу ча лі ў ад рас Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў за га ды пра вя дзен ня ў на-
шай кра і не ЦТ. На ту раль на, што са мы га ра чы час для ўсіх су пра цоў ні каў ін сты ту та — чэр-
вень — па ча так лі пе ня, ка лі з'яў ля юц ца пер шыя вы ні кі ЦТ. У се ці ве тут жа рас па чы на юц-
ца спро бы іх ана лі за ваць, пры чым кож ны трак туе на свой ка пыл. У ін сты тут тэ ле фа ну-
юць абу ра ныя баць кі, не згод ныя з ба ла мі, што атры ма ла дзі ця. Асаб лі ва ка лі рэ пе ты тар 
да ваў сям'і са мыя ап ты міс тыч ныя пра гно зы...
Каб зра біць увесь пра цэс пад рых тоў кі і пра вя дзен ня ЦТ (ад ства рэн ня тэс таў да апра цоў кі 
вы ні каў удзель ні каў эк за ме ну) мак сі маль на праз рыс тым, Рэс пуб лі кан скі ін сты тут кант ро-
лю ве даў (РІКВ) рэ гу ляр на ар га ні зуе се мі на ры для пе да го гаў на сва ёй ба зе. Прай шло ўжо 
ка ля двух дзя сят каў та кіх су стрэч. Ня даў на яго гас ця мі ста лі спе цы я ліс ты ад дзе лаў аду-
ка цыі, спор ту і ту рыз му Смар гон ска га і Ва ло жын ска га рай вы кан ка маў і кі раў ні кі ўста ноў 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі з гэ тых ра ё наў.

Прай сці рэ пе ты цый нае тэс ці ра ван не, як кам п'ю тар нае, так і бла нач нае, 
у Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це кант ро лю ве даў мож на бу дзе да кан ца мая. 
Ін струк цыі абі ту ры ен там дае ін жы нер-пра гра міст Анд рэй ГАЙ ДУК.
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А НА РА БО ЦЕ — 
ДЗІ ЦЯ ЧЫ СА ДОК,
або На вош та пе да го гу на вы кі ар тыс та?

Па кі да ю чы сце ны дзі ця ча га сад ка ва ўзрос це шас ці га доў, Яў ге нія 
Ба ра бан шчы ка ва на ўрад ці маг ла ўя віць, што вер нец ца сю ды... у 21. 
Дзяў чы на ву чы ла ся на на стаў ні ка фі зіч най куль ту ры ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це імя М. Тан ка, па раз мер ка ван ні 
ад пра ві ла ся ў род ныя Сма ля ві чы. Па трэб ная ва кан сія знай шла ся 
ў яс лях-са дзе №3. Ужо больш як паў го да су раз моў ні ца пра цуе тут 
кі раў ні ком фі зіч на га вы ха ван ня. Пра асаб лі вас ці пра цы з са мы мі 
ма лень кі мі дзець мі яна рас ка за ла на шым ка рэс пан дэн там.

— Шчы ра ка жу чы, амаль не па мя таю, якой са ма бы ла ў дзі ця чым сад ку, — смя-
ец ца Яў ге нія. — Ці ка васць да фіз куль ту ры і спор ту ў мя не з'я ві ла ся ўжо ў шко ле, 
на ват ха дзі ла на да дат ко выя за ня ткі. Зай ма ла ся пе ра важ на лёг кай ат ле ты кай, 
так са ма ўдзель ні ча ла ў спа бор ніц твах. БДПУ вы бра ла та му, што там на спе цы-
яль нас ці «ме недж мент у спор це і ту рыз ме» ву чыў ся мой ста рэй шы брат. Яму ўсё 
па да ба ла ся, та му я пай шла па яго сля дах — на «фіз куль тур на-азда раў лен чую і 
ту рысц ка-рэ крэ а цый ную дзей насць».

Дзяў чы на сцвяр джае, што ву чыц ца бы ло ці ка ва, хоць на пер шым кур се, як і 
кож ны сту дэнт, яна су ты ка ла ся з цяж кас ця мі. Асаб лі ва па про філь ных дыс цып-
лі нах, та кіх як «ля чэб ная фіз куль ту ра». Але ўсё з ліш кам кам пен са ва ла ся на 
прак тыч ных за ня тках. Бу ду чыя на стаў ні кі вы ву ча лі, у тым лі ку і на прак ты цы, усе 
са мыя па пу ляр ныя гуль ня выя ві ды спор ту і адзі на бор ствы. Акра мя та го, мож на 
бы ло вы браць для вы ву чэн ня ін шыя кі рун кі, та кія як лёг кая ат ле ты ка, фіт нес, аэ-
ро бі ка. Асоб на вы лу ча лі ся спе цы яль ныя прад ме ты па пе да го гі цы, дзе сту дэн таў 
ву чы лі тон ка сцям пра цы з пад рас та ю чым па ка лен нем. Па сло вах дзяў чы ны, на 
на стаў ні каў фіз куль ту ры ў БДПУ ву чац ца пе ра важ на хлоп цы...

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ
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Ва лей ба ліс та на цы я наль най збор най Кі ры ла Крас неў ска га мож на на зваць 
са мым вя до мым бе ла рус кім «ванд роў ні кам» у гэ тым ві дзе спор ту. Да сва іх 
29 га доў ён па спеў па гу ляць у вась мі кра і нах све ту і вы сту піць за збор ную 
род най Бе ла ру сі на роз ных між на род ных тур ні рах. Дзе пра цяг не сваю 
кар' е ру да лей, Кі рыл яшчэ не вы ра шыў, ну а пад час аднаго са сва іх рэд кіх 
ві зі таў на ра дзі му ён рас ка заў у ін тэр в'ю пра тое, ці лёг ка спарт сме ну 
што год мя няць мес ца жы хар ства, пры га даў, як прый шоў у ва лей бол, 
і па дзя ліў ся не каль кі мі гіс то ры я мі з ле гі я нер ска га жыц ця.

— Кі рыл, ты з'е хаў гу ляць за мя жу да во лі ра на...
— Так, мне бы ло 18. Та ды вель мі ха це ла ся па спра ба ваць ся бе ў за меж ным ва лей бо ле. Мне 

пра па на ваў кант ракт адзін з клу баў Бал га рыі, бы ло страш на, але вы ра шыў ехаць. На пэў на, 
гэ ты пер шы во пыт і стаў для мя не са мым скла да ным го дам у кар' е ры. У пер шую чар гу та му, 
што не ве даў мо вы, але хут ка яе вы ву чыў і за раз, да рэ чы, вы дат на па мя таю бал гар скую.

А пас ля ў ма ёй кар' е ры з'я ві лі ся Грэ цыя, Тур цыя, Ка зах стан, Эс то нія, Аў стрыя. У сё лет нім 
се зо не ака заў ся ў Ка та ры, а по тым у Із ра і лі. Пас ля ад' ез ду ў 18 толь кі год гу ляў до ма і не 
шка дую, на но вым мес цы мне па да ба ец ца не як больш — но выя лю дзі, но выя эмо цыі, но выя 
ўра жан ні. Ад кож на га трэ не ра я браў неш та ка рыс нае для ся бе, мне зда ец ца, ме на ві та так і 
фар мі ру ец ца во пыт у спарт сме на.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

 «Ка лі вы сту па еш 
за кра і ну, 

гэ та ідзе ад сэр ца»

Кі рыл КРАС НЕЎ СКІ:Ім ёныІм ёны


